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Narystės ir prekybos taisyklių
1 priedas

PREKYBOS DIENOS STRUKTŪRA IR PREKYBOS OPERACIJŲ ATLIKIMO LAIKAS

Lentelėse pateikiama atskirų nuosavybės vertybinių popierių rinkos segmentų ir skolos vertybinių 
popierių atskirų rinkų prekybos dienos struktūra, prekybos operacijų atlikimo laiko grafikas ir prekybos 
operacijų apribojimai. 

1. Nuosavybės vertybinių popierių rinka (akcijų, fondų ir pasirašymo teisių rinkos 
segmentai):

Prekybos operacijos
Prekybos sesijos Etapai  prekybos 

sesijų metu
Laikas Pavedimų pateikimas, 

keitimas ir 
anuliavimas1

Automatinis 
pavedimų vykdymas

tiesioginiai sandoriai

Priešprekybinė 
sesija

Laikas iki atidarymo 
aukciono (Pre-Open)

09.00-10.00 Taip Ne Taip 

Atidarymo aukcionas 
(Uncross)4

10.00 Taip Taip Taip

Nepertraukiama 
prekyba 

10.00-15.55 Taip Taip Taip

Laikas iki uždarymo 
aukciono (Pre-Close)

15.55–~16.00 Taip Ne TaipPrekybos valandos

Uždarymo aukcionas 
(Uncross)

Atsitiktinis 
laikas tarp 
15.59.30 ir 
16.00

Taip Taip3 Taip

Poprekybinė sesija Poprekybinė sesija 
(Post-trade)

~16.00–16.30 Taip2 Ne Taip 

Neprekybinis laikas Neprekybinis laikas 16.30–09.00 Ne Ne Ne
Paaiškinimai:
Taip – prekybos operacijos leidžiamos.
Ne – prekybos operacijos draudžiamos arba techniškai neįmanomos.
1 Pavedimo dydžio mažinimas išlaiko pavedimo prioritetą, kiti keitimai, kaip pavedimo anuliavimas/pateikimas, suteikia 
pavedimui naują laiko prioritetą.
2 Leidžiamas tik pavedimų anuliavimas ir ribotas pavedimų keitimas.
3 Aukcionas prasideda visose rinkos segmento pavedimų knygose tuo pačiu metu. Aukcionas trunka labai trumpai, paprastai 
sekundės dalį.  Pavedimų knygoms taikoma atsitiktinė aukciono tvarka. 
4 Atidarymo aukciono metu pavedimų knygoms taikoma 5 sekundžių atsitiktinė aukciono tvarka. Pavyzdžiui, jei Atidarymo 
aukciono laikas yra ~10:00, tai atskirose pavedimų knygose aukcionas įvyks atsitiktine tvarka tarp 10:00:00 – 10:00:05.

2. Skolos vertybinių popierių rinka
 Skolos vertybinių popierių automatinio pavedimų vykdymo rinka 

Prekybos operacijos
Etapas Laikas pavedimų 

pateikimas
pavedimų 
keitimas

pavedimų 
anuliavimas

tiesioginiai 
sandoriai

Prekybos valandos 
(TRAD)

10.00–16.00 Taip Taip Taip Taip

Baigiamoji sesija (TERM) 16.00–16.05 Ne Ne Ne Ne
Poprekybinė sesija 
(POTR) 16.05–16.30

Ne Ne Taip Ne

Neprekybinis laikas 
(CLSD)

16.30–10.00 Ne Ne Ne Ne

Paaiškinimai:
Taip – prekybos operacijos leidžiamos.
Ne – prekybos operacijos draudžiamos arba techniškai neįmanomos.
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3. Specialių procedūrų rinka
Viešo akcijų pardavimo rinka, oficialaus siūlymo rinka.

Prekybos operacijos
Etapas Laikas pavedimų pateikimas pavedimų keitimas pavedimų anuliavimas

Aukciono skelbimas 
(pagrindinių sąlygų 
įvedimas)

09.00–10.00* Ne Ne Ne

Jeigu aukcionas nėra vykdomas
Prekybos sesija 09.00**–16.00 Taip Taip Taip
Neprekybinis laikas 16.00–09.00 Ne Ne Ne
Aukciono vykdymo dieną
Prekybos sesija 09.00**-15.30 Taip Taip Taip
Aukciono uždarymo laikas 
(IPMO)***

15.30-15.45 Taip tik pirkėjui arba 
pardavėjui

Taip tik pirkėjui arba 
pardavėjui

Taip tik pirkėjui arba pardavėjui

Pavedimų vykdymas 15.45 Ne Ne Ne
Neprekybinis laikas 15.45–09.00 Ne Ne Ne

Paaiškinimai:
Taip – prekybos operacijos leidžiamos.
Ne – prekybos operacijos draudžiamos arba techniškai neįmanomos.
*Per pirmąsias 10 minučių, bet Nasdaq Vilnius informavus ne vėliau kaip iki 10.00 val.
**Iki aukciono paskebimo (pagrindinių sąlygų įvedimo) prekybos operacijos negalimos
*** Oficialaus siūlymo ir privalomo akcijų pardavimo ir pirkimo atveju tikslinamas pirkėjo pavedimas, viešo akcijų 
pardavimo atveju tikslinamas pardavėjo pavedimas.

 --
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Narystės ir prekybos taisyklių 
2 priedas

ATVIRAS AUKCIONAS IR AUKCIONO KURSAS

Šis priedas nustato atidarymo bei uždarymo aukcionų (šiame priede ir toliau: atviras aukcionas) ir aukciono kurso 
nustatymo taisykles.

1. Atviro aukciono procedūra taikoma nuosavybės vertybinių popierių rinkai.

2. Atviras aukcionas vyksta Narystės ir prekybos taisyklių 1 priede nustatytu metu (atidarymo 
aukcionas ir uždarymo aukcionas), o aukciono kursas nustatomas remiantis galiojančiais 
pavedimais, įvestais į pavedimų knygą iki atviro aukciono.

3. Aukciono kursas nustatomas tik tuo atveju, jeigu konkrečioje pavedimų knygoje didžiausia 
pirkimo kaina yra didesnė arba lygi mažiausiai pardavimo kainai.

4. Atsižvelgiant į pavedimus, įvestus į atitinkamą pavedimų knygą, aukciono kursas nustatomas 
vadovaujantis tokiomis taisyklėmis:

4.1. Aukciono kursu laikoma kaina, užtikrinanti didžiausią parduodamų nuosavybės vertybinių 
popierių skaičių;

4.2. Jeigu pavedimų knygoje yra kelios kainos, atitinkančios apibūdintąsias šio priedo 4.1 punkte, 
aukciono kursu tvirtinama kaina, kuria gaunamas mažiausias disbalansas tarp paklausos ir 
pasiūlos;

4.3. Jeigu pavedimų knygoje yra kelios kainos, atitinkančios apibūdintąsias šio priedo 4.2 punkte, 
aukciono kursu parenkama aukštesnė kaina, jeigu šiomis kainomis paklausa viršija pasiūlą, arba 
žemesnė kaina, jeigu pasiūla viršija paklausą;

4.4. Jeigu pavedimų knygoje yra kelios kainos, atitinkančios apibūdintąsias šio priedo 4.3 punkte, 
aukciono kursu nustatoma vidutinė kaina, apvalinant ją link artimiausio kainos kitimo žingsnio. 
Jeigu nustatyta vidutinė kaina yra kitimo žingsnio viduryje, kaina apvalinama į žemesnę pusę.

5. Atviro aukciono metu pavedimai, kurių kaina yra lygi arba geresnė negu aukciono kursas, 
automatiškai įvykdomi aukciono kursu. Pavedimų pirkti atveju geriausia kaina laikoma kaina, 
kuri yra didesnė už aukciono kursą, o pavedimų parduoti atveju geriausia kaina laikoma kaina, 
kuri yra mažesnė už aukciono kursą. Jeigu yra pavedimų, kuriuose nurodyta vienoda kaina, 
pirmiau vykdomas anksčiau į pavedimų knygą įvestas pavedimas (FIFO principas).

6. Jeigu nėra nustatyta kitaip, atviro aukciono metu neįvykdyti pavedimai lieka pavedimų 
knygoje.

7. Daugiau informacijos galima rasti INET Nordic rinkos modelio (angl. Market Model) 
specifikacijose, kurios skelbiamos Nasdaq interneto tinklalapyje.

___________
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Narystės ir prekybos taisyklių 
3 priedas

PAVEDIMŲ TIPAI, SĄLYGOS IR VYKDYMO PRINCIPAI 

Šis priedas nustato pavedimų tipus, kurie gali būti įvesti į prekybos sistemą, taip pat pavedimų sąlygas ir jų 
vykdymo principus:

1. Pavedimų vykdymo prioritetai

Pavedimai pavedimų knygoje vykdomi pagal šiuos prioritetus: 
1) kaina; 
2) atskleidžiamas pavedimas (atskleidžiamas pavedimas (ar jo dalis) turi prioritetą neatskleisto pavedimo 
(ar jo dalies) atžvilgiu); 
3) laikas. 

2. Pavedimų tipai ir sąlygos nuosavybės vertybinių popierių rinkoje:

2.1. Pavedimų tipai ir galiojimas
2.1.1. Pavedimų tipai: 

 Limituotas pavedimas (angl. Limit order);
 Rinkos pavedimas (angl. Market order)(pavedimas vykdomas rinkos sąlygomis; būtina sąlyga 

IOC – įvykdyti iš karto arba anuliuoti);
 Balansuojantis pavedimas (angl. Imbalance order) (neturi įtakos kainai ir vykdomas tik rinkos 

subalansavimui):
o Balansuojantis pavedimas atidarymui (IOOP);
o Balansuojantis pavedimas uždarymui (IOOC);

 Pavedimas su rezervu (angl. Reserve order or Iceberg order) (pavedimo kiekis nepilnai 
atskleidžiamas);

 Susietas pavedimas (angl. Pegged order) (leidžia susieti pavedimo kainą su esama geriausia 
pasiūlos/paklausos kaina. Susietas pavedimas gali būti atskleidžiamas arba neatskleidžiamas. 
Neatskleidžiamam susietam pavedimui turi būti taikomi neatskleidžiamo pavedimo reikalavimai): 

o Tiesioginis susiejimas: pavedimo kaina susieta su pasiūlos arba paklausos pavedimų 
geriausia kaina; 

o Rinkos susiejimas: pavedimas susietas su priešingos pusės pavedimo geriausia kaina; 
o Vidurkio susiejimas: pavedimas susietas su geriausios pasiūlos/paklausos kainų vidurkiu; 

 Minimalaus kiekio pavedimas (angl. Minumim quantity order) (būtina sąlyga IOC – įvykdyti iš 
karto arba anuliuoti);

 Neatskleidžiamas pavedimas (angl. Non-displayed order or Hidden order) (Neatskleidžiamas 
pavedimas įvedimo metu turi būti didelės apimties, palyginti su įprastu sandorio dydžiu rinkoje, 
kaip nurodyta Narystės ir prekybos taisyklių 8 priede).

2.1.2.Galiojimo laikas :
 Pavedimas galioja tik įvedimo momentu (angl. Immediate or cancel; būtina sąlyga IOC – įvykdyti 

iš karto arba anuliuoti); 
 Pavedimas galioja iki prekybos dienos pabaigos (angl.Good till market close/ Day order);
 Pavedimas galioja iki anuliavimo (angl. Good till cancelled; GTC).
 Pavedimas galioja iki nurodyto laiko tą prekybos dieną (angl. Good till time; GTT);

2.1.3. Kitos sąlygos:
Pavedimas galioja tik aukcione (angl. Call only):
 Pavedimas atidarymui (angl. On-open order);
 Pavedimas uždarymui (angl. On-close order).

2.1.4. Daugiau informacijos galima rasti INET Nordic rinkos modelio (angl. Market Model) 
specifikacijose, kurios skelbiamos Nasdaq interneto tinklalapyje.
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3. Pavedimų tipai ir sąlygos skolos vertybinių popierių rinkai:
3.1.1. Pavedimų tipai: 

 Limituotas pavedimas (angl. Limit order);
 Rinkos pavedimas (angl. Market Order) (pavedimas vykdomas rinkos sąlygomis)
 Rinkos-limituotas pavedimas (angl. Market-to-limit Order) (pavedimas vykdomas rinkos 

sąlygomis, o neįvykdyta pavedimo dalis įvedama kaip limituotas pavedimas)
 Sąryšio pavedimas (angl. Linked order) tai pavedimas, apimantis kelis pavienius pavedimus (ne 

daugiau kaip 5) maksimaliam  pavedime nurodytų finansinių priemonių kiekiui su sąlyga „arba“. 
Kai vienas iš sąryšio pavedimų įvykdomas, kituose pavedimuose nurodytas finansinių priemonių  
kiekis proporcingai sumažinamas);

 Pavedimas su rezervu (angl. Reserve order or Iceberg order) (pavedimo kiekis nepilnai 
atskleidžiamas);

3.1.2.Galiojimo laikas:
 Pavedimas galioja iki prekybos dienos pabaigos (angl. Day order);
 Pavedimas galioja iki nurodytos dienos (angl. Good till date)
 Įvykdyti arba anuliuoti (angl. Fill or Kill) (pavedimas vykdomas tik tuo atveju, jeigu iš karto 

galimas pilnas įvykdymas. Jei pilnas įvykdymas negalimas, pavedimas automatiškai 
anuliuojamas);

 Įvykdyti ir anuliuoti (angl. Fill and Kill) (pavedimas vykdomas tik tuo atveju, jeigu iš karto 
galimas pilnas arba dalinis pavedimo įvykdymas. Dalinio įvykdymo atveju likusi neįvykdyta 
pavedimo dalis automatiškai anuliuojama).

3.1.3. Daugiau informacijos galima rasti Genium INET rinkos modelio (angl. Market Model) 
specifikacijose, kurios skelbiamos Nasdaq interneto tinklalapyje.

____________
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Narystės ir prekybos taisyklių 
4 priedas

KAINOS KITIMO ŽINGSNIS, PILNAS LOTAS, KAINŲ KITIMO APSAUGOS PRIEMONĖS 

1. Kainos kitimo žingsnis

1.1. Nuosavybės vertybinių popierių rinkoje (INET Nordic) kainos kitimo žingsnis:

1.1.1. Automatinio įvykdymo sandorių kainos kitimo žingsnių lentelė:

Pavedimo kaina nuo Pavedimo kaina iki Kainos kitimo žingsnis

0 euro 0,999 euro 0,001 euro

1 euro 9,99 euro 0,01 euro

10 euro - 0,1 euro

1.1.2.  Tiesioginių sandorių kainos kitimo žingsnis yra 0,00001 euro (viena tūkstantoji cento).

1.2. Specialių procedūrų rinkoje (Genium INET) kainos kitimo žingsnis yra 0,001 euro (viena dešimtoji 
cento).

1.3. Skolos vertybinių popierių pajamingumo kitimo žingsnis yra 0,0001%.

1. 4. Skolos vertybinio popieriaus kainos, išreikštos procentu nuo skolos vertybinio popieriaus 
nominalios vertės, neįskaitant sukauptų palūkanų („švari kaina“) kitimo žingsnis yra 0,000001 
%.

1.5. Kolektyvinio investavimo subjektų investicinių vienetų ar akcijų kainos kitimo žingsnis yra 0,0001 
(viena šimtoji cento) euro.

1.2.

2. Pilnas lotas

2.1. Finansinių priemonių skaičius, sudarantis pilną lotą – viena finansinė priemonė.

3. Kainų kitimo apsaugos priemonės 

3.1. Siekiant mažinti prekybos incidentų tikimybę bei užtikrinti ir atkurti tinkamą prekybą pavedimų 
knygoje, kainų kitimo apsauga yra automatinė priemonė tiems atvejams, kai pavedimo kaina ženkliai 
skiriasi nuo tam tikrų rinkos parametrų, kurie apibrėžti Rinkos modelyje (pavyzdžiui, paskutinės 
mokėtos kainos, aukciono kainos ir pan.). Kainų kitimo apsauga sustabdo nepertraukiamą prekybą 
bei pradeda aukcioną, kuriam pasibaigus, nepertraukiama prekyba bus tęsiama toliau. Kainų kitimo 
apsaugos ribos, terminai bei kiti techniniai aspektai nurodomi Rinkos modelio specifikacijose.

3.2. Kainų kitimo apsaugos priemonės atidarymo ir uždarymo aukcionuose skirtos sumažinti poveikį 
atidarymo ir uždarymo kainoms dėl klaidingų ar panašių pavedimų, kurie ženkliai įtakoja kainą 
atidarymo ar uždarymo aukcionuose. Kainų kitimo apsaugos priemonės atidarymo ar uždarymo 
aukcionuose konkrečioje pavedimų knygoje pratęsia aukciono laiką. Kainų kitimo apsaugos 
priemonių atidarymo ar uždarymo aukcionuose ribos, terminai bei kiti techniniai aspektai nurodomi 
Rinkos modelio specifikacijose.
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___________
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Narystės ir prekybos taisyklių 
5 priedas

TIESIOGINIŲ SANDORIŲ TIPAI

Šis priedas nustato tiesioginių sandorių rūšis, tipus ir rinkas, kuriose šie sandorių tipai gali būti naudojami.

1. Tiesioginių sandorių rūšys:

Tiesioginio sandorio 
rūšis

Pavadinimas prekybos 
sistemoje Aprašymas

Standartinis Standard Trade
Tiesioginis sandoris, sudaromas įprastomis rinkos 
sąlygomis kainos ir laiko atžvilgiu, už kurį 
atsiskaitymai vykdomi automatinio įvykdymo 
sandoriams nustatytais terminais.

Nestandartinis

Turi būti naudojamas 
atitinkamas sandorio 
tipas, nurodytas 
1.1.punkte pateiktoje 
lentelėje

Tiesioginis sandoris, kuris dėl pateisinamų 
priežasčių sudaromas kaina, neatitinkančia esamos 
rinkos kainos ar už kurį atsiskaitymai vykdomi 
nestandartiniais terminais.

1.1. Nuosavybės vertybinių popierių rinkoje taikomi nestandartinių tiesioginių sandorių tipai:
Nestandartinio tiesioginio 

sandorio tipai
Aprašymas

Su išvestiniu sandoriu 
susijęs sandoris
(Derivative Related 
Transaction);

Tiesioginis sandoris, susijęs su pasirinkimo, išankstiniu, ateities ar kito 
išvestinio sandorio įvykdymu ar pasibaigimu, kuris lemia apsikeitimą 
finansinėmis priemonėmis ar sandorį, susijusį su išvestiniu sandoriu.

Portfelio sandoris
(Portfolio trade)

Kai perleidžiant akcijų portfelį sudaromas tiesioginis sandoris dėl 
akcijų, esančių šiame portfelyje.

Vidutinės svertinės pagal 
apyvartą kainos sandoris
(Volume weighted average 
price transaction)

Tiesioginis sandoris, kurio kaina yra pagrįsta vidutine svertine sandorių 
atitinkamu laiko momentu kaina.

Nestandartinio atsiskaitymo 
sandoris
(Non-Standard Settlement)

Tiesioginis sandoris, kurio atsiskaitymų sąlygos skiriasi nuo tiesioginių 
standartinių sandorių atsiskaitymo sąlygų.

Biržos leidžiamas sandoris
(Exchange granted trade)

Tiesioginis sandoris, sudaromas nestandartinėmis ir šioje lentelėje 
nenustatytomis sąlygomis. Apie sudaromą sandorį turi būti iš anksto 
informuota Nasdaq Vilnius. 

Esant reikalui, Nasdaq Vilnius prašymu Narys privalo pagrįsti ir pateikti Nasdaq Vilnius 
įrodymus, kad tiesioginis sandoris atitiko rinkos sąlygas.

Nasdaq Vilnius gali anuliuoti arba pareikalauti, kad Narys anuliuotų sandorį.
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1.2 Skolos vertybinių popierių rinkoje taikomi nestandartinių tiesioginių sandorių tipai

Nestandartinio tiesioginio 
sandorio tipai

Aprašymas

Su išvestiniu sandoriu 
susijęs sandoris
(Derivative Related 
Transaction);

Tiesioginis sandoris, susijęs su pasirinkimo, išankstiniu, ateities ar kito 
išvestinio sandorio įvykdymu ar pasibaigimu, kuris lemia apsikeitimą 
finansinėmis priemonėmis ar sandorį, susijusį su išvestiniu sandoriu.

Portfelio sandoris
(Portfolio trade)

Kai perleidžiant akcijų portfelį sudaromas tiesioginis sandoris dėl 
akcijų, esančių šiame portfelyje.

Vidutinės svertinės pagal 
apyvartą kainos sandoris
(Volume weighted average 
price transaction)

Tiesioginis sandoris, kurio kaina yra pagrįsta vidutine svertine sandorių 
atitinkamu laiko momentu kaina.

Nestandartinio atsiskaitymo 
sandoris
(Non-Standard Settlement)

Tiesioginis sandoris, kurio atsiskaitymų sąlygos skiriasi nuo tiesioginių 
standartinių sandorių atsiskaitymo sąlygų.

Biržos leidžiamas sandoris
(Exchange granted trade)

Tiesioginis sandoris, sudaromas nestandartinėmis ir šioje lentelėje 
nenustatytomis sąlygomis. Apie sudaromą sandorį turi būti iš anksto 
informuota Nasdaq Vilnius. 

___________
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Narystės ir prekybos taisyklių
6 priedas

RINKOS KAINOS NUSTATYMO TIESIOGINIUOSE SANDORIUOSE TAISYKLĖS

Šis priedas taikomas tik nuosavybės vertybinių popierių rinkai ir tik tiems tiesioginiams sandoriams, 
kuriuos sudarant nurodomas sandorio tipas „standartinis sandoris“.

1. Tiesioginiai sandoriai prekybos valandomis

1.1. Tiesioginio sandorio, sudaromo prekybos valandomis, kurio dydis (vertė) yra mažesnis nei 
nustatytas Narystės ir prekybos taisyklių 8 priede paketų sandoriams, kaina turi būti vidutinių 
svertinių pagal apyvartą kainų ribose, galiojančiose sandorio sudarymo metu. 

1.2. Kai tiesioginio sandorio sudarymo metu pavedimų knygoje vidutinių svertinių pagal apyvartą 
kainų ribų nėra, tiesioginis sandoris prekybos valandomis turi būti sudaromas ta kaina, kuri 
atspindi rinkos situaciją sandorio metu. 

1.3. Vidutinių svertinių pagal apyvartą kainų ribos – kainos, patenkančios į skirtumą tarp: 

1.3.1. Vidutinės svertinės pagal apyvartą pirkimo kainos, t.y. kainos, už kurią galima būtų pavedimų 
knygoje nupirkti tokį akcijų skaičių, dėl kurio yra sudaromas tiesioginis sandoris, jei į pavedimų 
knygą būtų įvestas pavedimas rinkos kaina, ir 

1.3.2. Vidutinės svertinės pagal apyvartą pardavimo kainos, t.y. kainos, už kurią galima būtų pavedimų 
knygoje parduoti akcijų skaičių, dėl kurio yra sudaromas tiesioginis sandoris, jei į pavedimų 
knygą būtų įvestas pavedimas rinkos kaina. Skaičiuojant vidutinių svertinių pagal apyvartą kainų 
ribas, atsižvelgiama tik į pavedimų knygoje skelbiamus pavedimų dydžius.

2. Tiesioginiai sandoriai ne prekybos valandomis
2.1. Ne prekybos valandomis tiesioginis sandoris gali būti sudaromas laikantis toliau nurodytų 

tiesioginių sandorių kainos nustatymo taisyklių:

2.1.1. Jeigu po uždarymo aukciono prekybos valandų pabaigoje pavedimų knygoje yra vidutinių 
svertinių pagal apyvartą kainų ribos, tiesioginio sandorio kaina turi būti vidutinių svertinių pagal 
apyvartą kainų ribose, galiojančiose sandorio sudarymo metu.

2.1.2. Jeigu po uždarymo aukciono prekybos valandų pabaigoje pavedimų knygoje nėra vidutinių 
svertinių pagal apyvartą kainų ribų, tiesioginis sandoris ne prekybos valandomis turi būti 
sudaromas ta kaina, kuri atspindi rinkos situaciją sandorio metu.

2.1.3. Tiesioginio sandorio, sudaromo uždarymo aukciono metu, kurio dydis (vertė) yra mažesnis nei 
nustatytas Narystės ir prekybos taisyklių 8 priede paketų sandoriams, kaina turi būti vidutinių 
svertinių pagal apyvartą kainų ribose, galiojusiose iki uždarymo aukciono pradžios. Kai 
tiesioginio sandorio sudarymo metu pavedimų knygoje vidutinių svertinių pagal apyvartą kainų 
ribų nėra, tiesioginis sandoris prekybos valandomis turi būti sudaromas ta kaina, kuri atspindi 
rinkos situaciją sandorio metu. 

___________
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Narystės ir prekybos taisyklių
7 priedas

SKOLOS VERTYBINIŲ POPIERIŲ KAINOS SKAIČIAVIMAS

1. Pavedime nurodytas skolos vertybinio popieriaus pajamingumas procentais yra 
perskaičiuojamas į skolos vertybinio popieriaus kainą, išreikštą procentu nuo skolos vertybinio 
popieriaus nominalios vertės, neįskaitant sukauptų palūkanų.

2. Atsiskaitant už sandorius dėl skolos vertybinių popierių, sandorio suma apskaičiuojama skolos 
vertybinių popierių kainą (įskaitant sukauptas palūkanas), išreikštą procentu nuo skolos 
vertybinio popieriaus nominalios vertės, dauginant iš vertybinių popierių skaičiaus, išreikšto 
nominalia verte.

3.

___________
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Narystės ir prekybos taisyklių
8 priedas

DIDELI PAVEDIMAI, PALYGINTI SU ĮPRASTU SANDORIO DYDŽIU RINKOJE

Pavedimas laikomas didelės apimties, palyginti su vidutinio sandorio dydžiu rinkoje, ir dėl to laikomas 
paketų sandoriu, jeigu jis yra lygus ar didesnis už lentelėje nurodytą minimalų pavedimo dydį.

Siekiant palyginti, ar pavedimas yra didelės apimties, palyginti su vidutinio sandorio dydžiu rinkoje, visos 
akcijos, įtrauktos į Oficialųjį ir Papildomąjį prekybos sąrašus, grupuojamos pagal jų vidutinę dienos 
apyvartą, kurią apskaičiuoja Priežiūros institucija vadovaudamasi 2006 m. rugpjūčio 10 d. Europos 
Komisijos reglamento (EB) Nr. 1287/2006 33 straipsnyje išdėstyta tvarka. 

Klasė pagal vidutinę 
dienos apyvartą (VDA)

VDA< 
EUR 500 000

EUR 500 000≤ 
VDA < 

EUR 1 000 000

EUR 1 000 000 
≤ VDA < 

EUR 25 000 000

EUR 25 000 000 
≤ VDA < 

EUR 50 000 000

VDA ≥ 
EUR 50 000 000

Mažiausia suma, kad 
pavedimas būtų laikomas 
dideliu, palyginti su 
įprastu sandorio dydžiu 
rinkoje 

EUR 50 000 EUR 100 000 EUR 250 000 EUR 400 000 EUR 500 000

___________
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Narystės ir prekybos taisyklių 
9 priedas

INFORMACIJOS PASKELBIMO ATIDĖJIMO RIBINĖS VERTĖS IR TERMINAI

Lentelėje toliau pateiktas leistinas informacijos paskelbimo atidėjimo terminas pagal kiekvieną akcijų 
klasę, priklausomai nuo vidutinės dienos apyvartos (VDA), ir atitinkamą mažiausią sandorio dydį, kad 
būtų leistinas informacijos paskelbimo atidėjimas tos klasės akcijų atžvilgiu.

Akcijų, įtrauktų į Oficialųjį ir Papildomąjį prekybos sąrašus, vidutinę dienos apyvartą apskaičiuoja 
Priežiūros institucija vadovaudamasi 2006 m. rugpjūčio 10 d. Europos Komisijos reglamento (EB) 
Nr. 1287/2006 33 straipsnyje išdėstyta tvarka.

Akcijų klasė pagal vidutinę dienos apyvartą (VDA)
VDA< 
EUR 100 000

EUR 100 000≤VDA<
EUR 1 000 000

EUR 1 000 000≤VDA<
EUR 50 000 000

VDA≥
EUR 50 000 000

Mažiausias sandorio dydis, kad būtų leistinas informacijos paskelbimo 
atidėjimas

60 minučių EUR 10 000 Didesnis iš 5% VDA 
ir EUR 25 000

Mažesnis iš 10% VDA 
ir EUR 3 500 000

Mažesnis iš 10% 
VDA ir 
EUR 7 500 000

180 minučių EUR 25 000 Didesnis iš 15% 
VDA ir EUR 75 000

Mažesnis iš 15% VDA 
ir EUR 5 000 000

Mažesnis iš 20% 
VDA ir 
EUR 15 000 000

Iki prekybos dienos 
pabaigos (arba 
perkeliamas iki 
kitos prekybos 
dienos 12 val., 
jeigu sandoris 
sudarytas per 
paskutines dvi 
valandas iki 
prekybos dienos 
pabaigos)

EUR 45 000 Didesnis iš 25% 
VDA ir EUR 100 000

Mažesnis iš 25% VDA 
ir EUR 10 000 000

Mažesnis iš 30% 
VDA ir 
EUR 30 000 000

Iki kitos prekybos 
dienos, einančios 
po sandorio 
sudarymo dienos, 
pabaigos 

EUR 60 000 Didesnis iš 50% 
VDA ir EUR 100 000

Didesnis iš 50% VDA 
ir EUR 1 000 000

100% VDA

Iki antros prekybos 
dienos, einančios 
po sandorio 
sudarymo dienos, 
pabaigos 

EUR 80 000 100% VDA 100% VDA 250% VDA
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Iki trečios prekybos 
dienos, einančios 
po sandorio 
sudarymo dienos, 
pabaigos 

250% VDA 250% VDA

___________


